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ENDEREÇOS NA CAPITAL
Oficina Alfredo Volpi – Rua Victório
Santin, 206 – Itaquera. 
Tel. 6205-5180 
Oficina Amácio Mazzaropi – Av.
Rangel Pestana, 2.401 – Brás.
Tel. 6292-7071

Oficina Oswald de Andrade –
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.
Tel. 221-5558
Oficina Raul Seixas – Rua Inspetor
Mário Teixeira, 70 – Tatuapé. 
Tel. 6671-9073
Oficina Luiz Gonzaga – Rua
Amadeu Gamberini, 259 –
São Miguel Paulista. 
Tel. 6956-2449
Oficina Palavra Casa Mário de
Andrade – Rua Lopes Chaves, 546
– Barra Funda.Tel. 3666-5803
Oficina da Terceira Idade –Rua
Rangel Pestana, 2401 – Brás. 
Tel. 6692-5166

ENDEREÇOS NO INTERIOR
Oficina Cândido Portinari –Alto de
São Bento, s/nº – Ribeirão Preto.
Tel. (16) 625-6430
Oficina Carlos Gomes – Rua Boa
Morte, 11 – Limeira.
Tel. (19) 3442-9857
Oficina Glauco Pinto de Moraes –
R. Amazonas, 1/41 – Bauru
Tel. (14) 3231-1100 
Oficina Grande Otelo – Praça Frei
Barauna, s/nº – Sorocaba. 
Tel. (15) 224-3377
Oficina Pagu – Praça dos
Andradas, s/nº – Santos.Tel. (13)
3219-7456
Oficina Sérgio Buarque de
Hollanda – R. São Paulo, 745 - São
Carlos. Tel. (16) 272-8882 
Oficina Timochenco Whebi – Av.
Manoel Goulart, 2.109 –
Presidente Prudente. 
Tel. (18) 221-2959 
Oficina de Iguape – Rua XV de
Novembro, s/nº – Iguape. Tel. (13)
3841-3358

Oficinas culturais oferecem 20 mil
vagas gratuitas na capital e interior

Além das aulas nas sedes do programa, as
atividades serão desenvolvidas em escolas,

centros comunitários e penitenciárias

Estão abertas as inscrições para o
primeiro semestre das oficinas cultu-
rais do projeto Viver com Arte, promo-
vido pela Secretaria de Estado da
Cultura. São 20 mil vagas gratuitas em
547 atividades nas áreas de cinema,
circo, cultura geral, dança, fotografia,
literatura, história em quadrinhos,
meio ambiente, música, ópera, teatro,
vídeo, vidro, rádio e artes plásticas,
além de programas interativos para
portadores de necessidades especiais.
As aulas, voltadas para os públicos
adulto e infantil, começarão no dia 15
na capital e interior.

A secretaria firmou parcerias com
diversas instituições para levar o proje-
to a outras áreas além das sedes das
oficinas culturais. As atividades serão
desenvolvidas também em espaços
alternativos, como escolas, centros
comunitários e penitenciárias. Haverá
cursos, palestras, workshops, ensaios
abertos, leituras dramáticas e outras
atividades, voltados para a iniciação e
aprimoramento dos participantes.

Entre as oficinas oferecidas nas
sete unidades da capital, destacam-se:
Danceficiente – curso de dança para
portadores ou não de deficiências físi-
cas; Encontros coreográficos – SP/RJ,
com salas abertas e performances;
curso de canto Do chuveiro para o
palco: Curta distância; Percepção e
consciência vocal; e Commedia
Dell’Arte. 

Nas oito unidades do interior have-
rá, entre outras, as oficinas de
Figurinos e Adereços com Fibras
Vegetais, em Iguape; Videoclipe, em
Bauru; Fanzine e Publicações Alter-
nativas, em Limeira; Contos Brasileiros
e Confecção de Máscaras e Bonecos,
em Presidente Prudente; Locução, em
Ribeirão Preto; Literatura de Cordel,
em Santos; Panorama da MPB, em
Sorocaba; e Doc-Cinema – Docu-
mentário Brasileiro, em São Carlos. 

Cada unidade tem programação
própria. A programação completa está
disponível no site www.oficinascultu-
rais.sp.gov.br. O prazo de inscrição
termina no dia 10. 

O candidato é submetido a um
processo de seleção cujos critérios e
análises são de responsabilidade do
coordenador de cada atividade.
Normalmente, o processo inclui aula-
teste, análise de currículo e entrevis-

ta. Os selecionados pagam taxa de
matrícula no valor de R$ 5,00. 

Outras informações pelos telefo-
nes (11) 3351-8087 e (11) 3351-8088.

Da Agência Imprensa Oficial

USP abre inscrições para programa da terceira idade
Até sexta-feira (5 de março), a

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão
Universitária da USP abre inscri-
ções para o programa Universidade
Aberta à Terceira Idade. A iniciativa
é dirigida a pessoas com idade a
partir de 60 anos e oferece aos ido-
sos a possibilidade de obter conhe-
cimentos em alguma área de seu
interesse, se integrar com a comuni-
dade acadêmica e trocar experiên-
cias com os jovens.

As aulas são oferecidas nos câm-
pus de Bauru, Piracicaba, Pirassu-
nunga, Ribeirão Preto, São Carlos e São
Paulo. Para cursar a maioria das disci-

plinas, não é exigido nenhum conheci-
mento prévio, porém algumas matérias
mais específicas requerem exame pré-
vio de currículo ou entrevista com o
docente responsável.

A inscrição é feita diretamente na
unidade que oferece a disciplina
desejada. Entretanto, como alguns
câmpus têm calendário diferenciado,
é necessário consultar o catálogo de
disciplinas regulares e atividades
complementares distribuído pela Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão
Universitária. No término do curso, o
idoso se conscientiza da importância
de seu papel na comunidade e tem

direito a receber um atestado de par-
ticipação emitido pela USP.

Na capital, o catálogo de informa-
ções pode ser encontrado no Centro
de Visitantes da USP (Praça Reynaldo
Porchat, 110), ao lado do portão prin-
cipal da Cidade Universitária e tam-
bém no Centro Universitário Maria
Antonia (Rua Maria Antônia, 294),
bairro da Consolação, região central.

SABER ACUMULADO
"O avanço da idade acarreta per-

das, mas o idoso tem um bem precio-
so, que é sua memória, sua história,
seu saber. Isso ninguém tira dele",
afirma a professora Ecléa Bosi, coor-

denadora acadêmica do projeto.
"Queremos trazer essas pessoas cada
vez mais para nossas salas de aula.
Todos os professores asseguram que o
nível da classe sobe muito com a pre-
sença dos alunos da terceira idade".

Rogério Silveira
Da Agência Imprensa Oficial

Universidade Aberta à Terceira
Idade da USP -
www.usp.br/prc/3idade
Correio eletrônico -
usp3idad@usp.br
Tel. (11) 3091-3348, das 9h às
12h e das 14h às 17h30

INFORMAÇÕES

As oficinas culturais oferecem 20 mil vagas em 547 atividades em várias áreas
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